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Το SlingEZee δεν είναι ένας οποιοσδήποτε μάρσιπος. Πρωτοσχε-

διάστηκε από τον παιδίατρο Dr Sears και ο σχεδιασμός του βελ-

τιώθηκε σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Θηλασμού 

(La Leche League International). Οι βασικές βελτιώσεις αφορούν 

στο σωστό επίπεδο ενίσχυσης (padding), θέτοντας πάντα ως προ-

τεραιότητα τη λεχώνα και θηλάζουσα μητέρα. Ένα από τα μεγα-

λύτερα πλεονεκτήματά του; Η ασφάλεια που νιώθει ο γονιός ξέ-

ροντας πως κρατά το παιδί του αγκαλιά με ένα μάρσιπο που έχει 

δοκιμαστεί επί 25 χρόνια στην Αμερική και κατασκευάζεται με αυ-

στηρές προδιαγραφές και ελέγχους.

TI ΤΟN ΚΑΝΕΙ ΤΟΣΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ
Ο μάρσιπος αγκαλιάς SlingEZee διαθέτει ειδικό σχεδιασμό στον 

ώμο και στην πλάτη για να μη σας επιβαρύνει και να μη σας πι-

έζει στα δύο αυτά «δύσκολα» σημεία. Εξασφαλίζει όμως και την 

πιο άνετη θέση για το μωρό, με ειδική ενίσχυση περιμετρικά του 

υφάσματος ώστε να μην πιέζεται στα σημεία που έρχεται σε επα-

φή με το ύφασμα.

Και ένα ασύγκριτο πλεονέκτημα: σας προσφέρει την άνεση να 

θηλάζετε το μικρό σας διακριτικά, όπου κι αν βρίσκεστε, τοποθε-

τώντας το μωρό στη σωστή θέση κοντά στο στήθος, ακόμα και 

Είναι κρίμα να στερήσετε από το παιδί σας την αγκαλιά και από τον εαυτό σας την εμπειρία 
του babywearing. Το παιδί σας άλλωστε θα είναι μωρό μόνο μία φορά και η ευκαιρία δεν θα 
σας ξαναδοθεί...

σε όρθια θέση, κάνοντας δουλειές στο σπίτι ή βόλτα. Τέλος, εί-

ναι ο μοναδικός μάρσιπος που σας επιτρέπει να κάνετε σωστό 

babywearing (να φοράτε δηλαδή το μωρό σας), με όλα τα οφέ-

λη που συνεπάγεται αυτό για τη νοητική και συναισθηματική ανά-

πτυξη του μωρού, δημιουργώντας παράλληλα μια άρρηκτη σχέ-

ση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εσάς και σε εκείνο –πολύ σημαντι-

κή για την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της ανεξαρτησίας 

από μικρή ακόμη ηλικία. 

Και κάτι εξίσου σημαντικό: οι μητέρες που πάσχουν από επιλό-

χεια κατάθλιψη θα ανακαλύψουν ότι το να κρατούν το μωρό τους 

αγκαλιά είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να συνδεθούν μαζί 

του. Μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε για το νεογέννητο μωρό σας 

μέχρι και για ένα νήπιο 18 κιλών. 

ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ
Τα υφάσματα, εκτός από καλόγουστα (υπάρχει ποικιλία σχεδίων και 

χρωμάτων που συνεχώς ανανεώνονται), είναι και δροσερά, 100% 

βαμβακερά ή από 100% οργανικό βαμβάκι, ανθεκτικά στο πλύσι-

μο και στο στέγνωμα σε στεγνωτήριο, ελεγμένα για μόλυβδο και 

άλλα επιβλαβή για το βρέφος πρόσθετα και χημικά.

Tο παιδί σας 
όσο πιο κοντά 
σας γίνεται...

Το SlingEZee θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα βρεφικών ειδών σε όλη την Ελλάδα.
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος                    Λ. Ηρακλείου & Αγ. Βασιλείου 6, Ν. Ιωνία, www.babywise.gr

Το SlingEZee κατασκευάζετε στην Αμερική και στην Ελλάδα 
διατίθεται με DVD με οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά. 
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